
                                                                                   Návod k obsluze

Vážení zákazníci, 

děkujeme Vám za Vaši důvěru a za nákup tohoto produktu. Tento návod k obsluze je součástí 
výrobku. Obsahuje důležité pokyny k uvedení výrobku do provozu a k jeho obsluze. Jestliže 
výrobek předáte jiným osobám, dbejte na to, abyste jim odevzdali i tento návod. Ponechejte si
tento návod, abyste si jej mohli znovu kdykoliv přečíst!

V505B Létající RC Disco koule, vrtulník

Popis:

Tento mini dron je létající disko koule, která během letu pulzuje LED světly. Hračka má snímač
pohybu, který reaguje na pohyb vaší ruky. 

Zapněte hračku a položte ji svisle na ruku, míč po chvíli vystoupí do vzduchu. Pohybem, 
zvedáním a spouštěním ruky jí dáte směr.

Pozornost! Pohyb hračky ovlivňuje vítr, klimatizace nebo ventilátor. Dron je vybaven vrtulemi z
pružného materiálu .  Po každém pádu musíte hračku zapnout a vypnout, aby se mohla znovu 
pohybovat. 

Stabilní let zajišťují dvě úrovně vrtulí . Listy vrtule - i když jsou měkké a pružné - mohou 
zaútočit na vaše prsty. Není to příliš bolestivé, ale nedoporučujeme se pokoušet chytit létající 
dron do rukou. Rotující vrtule se mohou zachytit o dráty vysokého napětí, závěsné lampy, 
rostliny nebo vlasy. Doporučujeme vám, abyste si sedadlo vybrali pečlivě, zejména pro první 
zkušební lety.

Dron je připraven k použití hned po vybalení z krabice! K jeho provozu nejsou potřeba žádné 
další baterie. Dodává se s nabíjecím kabelem USB.

TECHNICKÁ DATA:

V krabici najdete létající disko kouli a napájecí kabel USB.

Hračka určená pro děti starší 14 let.

Rozměry dronu:

Celkem: přibližně 15,5 cm x 11 cm

Průměr koule: asi 5 cm

balení: 17cm x 6m x 18cm

Napájení: lithiová baterie nabitá kabelem USB (součástí balení)

Doba letu: přibližně 8 minut

Doba nabíjení: přibližně 20 minut

Rozměry balení: 14,5 x 16 x 5 cm              

Bezpečnost:

• Z bezpečnostních a schvalovacích důvodů (CE) není povoleno svévolné přestavování a/nebo 

pozměňování produktů. 

• Přístroj nesmí být vystaven žádným extrémním teplotám (< -10°C / > +50°C), silným 

vibracím nebo silnému mechanickému zatížení. 
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• Tento produkt není žádnou hračkou a nenáleží do dětských rukou. Děti by mohly spolknout 

díly přístroje nebo se zranit

Použití:

Údržba a čištění 

 Produkt nevyžaduje žádnou údržbu. K čištění pouzdra používejte pouze měkký, mírně vodou 
navlhčený hadřík. Nepoužívejte žádné prostředky na drhnutí nebo chemická rozpouštědla 
(ředidla barev a laků), neboť by tyto prostředky mohly poškodit pouzdro produktu. 

Recyklace:

Elektronické a elektrické produkty nesmějí být vhazovány do domovních odpadů. Likviduje 
odpad na konci doby životnosti výrobku přiměřeně podle platných zákonných ustanovení. 
Šetřete životní prostředí a přispějte k jeho ochraně! 

Záruka:

Na tento produkt poskytujeme záruku 24 měsíců. Záruka se nevztahuje na škody, které 
vyplývají z neodborného zacházení, nehody, opotřebení, nedodržení návodu k obsluze nebo 
změn na výrobku, provedených třetí osobou. 
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